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Pionierski projekt Interia Emotions

INTERIA.PL to popularne medium internetowe, trzecie pod względem wielkości w 

Polsce, utrzymuje ponad 200 serwisów redakcyjnych, których tematyka pokrywa niemal 

wszystkie aspekty życia współczesnego człowieka.

SENTIMENTI.PL to efekt współpracy inżynierii lingwistycznej, psychologii i 

sztucznej inteligencji z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych. Algorytmy opierają 

się na wynikach badań naukowych z udziałem ponad 20 tys. Polaków na ok 30 tys. słów, 

fraz, tekstów i emotikonek.



Emotywne wspomaganie reklam

Interia Emotions: 
projekt wspomagania reklam w celu zwiększenia ich skuteczności poprzez 
dopasowanie emocji zawartych w tekście redakcyjnym i w samej reklamie.

SentiTool:

aplikacja do automatycznego badania emotywnego znaczenia wyrazów użytych 
w publikacji, ale także fraz i całych tekstów. Analiza emotywna obejmuje 8 
emocji podstawowych i dodatkowo wydźwięk emocjonalny (sentyment).



Interia Emotions

Osiem emocji podstawowych i ich rozwinięć według teorii emocji

Roberta Plutchika

Język emocji Interii obejmuje osiem emocji 
podstawowych.

Analiza syntaktyczno-semantyczna w projekcie 
Interia Emotions pozwala na ustalenie poziomów 
emocji w publikacjach redakcyjnych Interii. 
Natężenie emocji wyrażone jest liczbowo.



Mapa emocji Interii

Fakty - serwis informacyjny:  14 956 tekstów

Motoryzacja: 2 887 tekstów

MenWay – serwis dla mężczyzn: 899 teksów 

Kobieta – serwis tematyczny: 9 145 tekstów 

Analiza obejmuje 8 emocji podstawowych.



Mapa emocji Interii 

Etap 1: 
określenie wydźwięku emocjonalnego Interii poprzez zbadanie artykułów  
publikowanych w Portalu oraz pomiar emocji w poszczególnych artykułach. 



Natężenie emocji w Interii
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Emocje w "Faktach” Interii
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Średnie natężenie emocji w porównaniu do średniej w węźle Fakty.interia.pl

radość zaufanie strach wstręt smutek oczekiwanie złość zaskoczenie



Emocje w „Motoryzacji” Interii 
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Średnie natężenie emocji w porównaniu do średniej w węźle Motoryzacja.interia.pl

radość zaufanie strach wstręt smutek oczekiwanie złość zaskoczenie
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Emocje: Kobieta i MenWay
Średnie natężenie emocji w porównaniu do średniej w węzłach

MenWay.interia.pl Kobieta.interia.pl



Mapa emocji Interii: 
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Fakty Motoryzacja MenWay Kobieta (bez horoskopów)



Emotywne wspieranie reklam w Interii

REKLAMA



REKLAMA
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Emocje w tekście „Trudna sytuacja pogodowa”
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Emotywne wspieranie reklam w Interii



Emotywne wspieranie reklam w Interii



Interia Emotions: marketing empatii

Etap 2: 

Pomiar emocji w reklamach.

Model emotywny w pozycjonowaniu reklam. 

Podprogowe wzmocnienie przekazu sprzedażowego.

Interia Emotions: automatyczny system emisji reklam.
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